
Expeditie Blue Gate Antwerp 
Een wandelzoektocht in het voormalige ‘Petroleum Zuid’



2 3

De feniks van de industrie
 De ‘Petrol’, een vurig verhaal

Aanschouwt, gij betreedt hier magische gronden! Dit gebied, het 113 hectare vruchtbare polder-

land, is al meer dan een eeuw lang het toneel van een verbijsterend spektakel. Uit deze zompige 

bodem graven wij verhalen op van onovertroffen successen, onafwendbare catastrofes en bikkel-

harde werkomstandigheden. Maar bovenal is dit een verhaal van doorzetting en hoop. Hier leeft en 

herleeft de zoete verwachting van betere tijden. Wees welgekomen in het land van staal en olie, 

van ondergang en heropstanding en van een onbedwingbare oceaan van vuur.  Zo ver als de levende 

herinnering reikt, zo lang broedt hier de feniks van de industrie. Aanschouwt en weest verwonderd!

Het zaad van de feniks

Al in 1861, 2 jaar nadat kolonel Drake in Titusville, Pennsylvania, de eerste oliebron aanboorde, 

voert de Antwerpse haven petroleum in. Het is de periode wanneer het kraaknieuwe Kattendijkdok  

in gebruik wordt genomen. De stad voorziet het havengebied van opslagplaatsen en breidt de infra-

structuur stevig uit. Slechts 2 jaar later is Antwerpen de grootste en best uitgeruste invoer haven van 

olieproducten in Europa. Dat zal zo blijven tot in 1927, wanneer de havens van Hamburg en Rotterdam 

Antwerpen inhalen.
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Op het einde van de 19de eeuw is de Antwerpse haven nog altijd in volle opmars. Ondertussen zijn 

het Asiadok en het Amerikadok aangelegd, werden de kademuren van de Schelde rechtgetrokken 

en heeft de Dam een spoorwegstation gekregen, het huidige Park Spoor Noord. Uit deze 

periode dateert ook ons befaamde Centraal Station (1895) en het Zuidstation (1896), dat in 1965 

werd opgeblazen bij de aanleg van de autosnelweg en de Kennedytunnel. Cockerill start in 1870 een 

scheepswerf aan het Kattendijkdok, maar zal 3 jaar later naar Hoboken verhuizen. Ook de Metal-

lurgie heeft zich dan al in Hoboken gevestigd.

Een nieuwe broedplaats

Zo’n onverhoopt succes in de petroleumnijverheid brengt ook een gigantisch gevaar met zich mee. 

Meermaals breken in opslagplaatsen voor olievaten allesvernietigende branden uit. Veruit het 

verschrikkelijkste incident legt in 1889 de fabrieksgebouwen en de stedelijke afdaken ten noorden 

van het Kattendijkdok in de as. De brand ontstaat door een explosie in de munitiefabriek Corvilain. 

Bij deze ramp gaan 95 mensenlevens en 58 000 vaten olie verloren. Van alle slachtoffers worden er 

42 nooit teruggevonden.

 ontploffing Corvilain, 6 september 1889 - stadsarchief Antwerpen
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Een land van olie en vuur

Eén jaar na de ingebruikname van de installaties op Petrol Zuid laat de feniks zich al ten volle gelden. 

Op 26 augustus 1904 scheurt, door werkzaamheden met een mobiele smederij, een olietank en 

ontstaat er een nietsontziende vuurzee die wel 12 dagen lang blijft woeden. Op 5 tanks en minder 

dan een handvol gebouwen na wordt de volledige Protteknie met de grond gelijk gemaakt. Een achttal 

arbeiders laat het leven. Tonnen olie stromen de poldergrond en de Schelde in. Aan de oever staat 

de rivier dagenlang in lichterlaaie. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een aantal noodzakelijke 

veiligheidsvoorschriften ingevoerd, waaronder de verplichte omwalling van iedere olietank 

afzonderlijk.

 eerste helft 20ste eeuw, zicht op Petroleum Zuid - stadsarchief Antwerpen 

Met grote verwachtingen verlegt Antwerpen bij het begin van de 20ste eeuw de focus voor de 

petroleumnijverheid naar een gebied ten zuiden van de stad. Daarvoor koopt Antwerpen bijna 100 

hectare poldergrond over van Hoboken. Grachten worden omgeleid, baggerwerken hopen de grond 

tot anderhalve meter op, opslagtanks en ondergrondse pijpleidingen worden aangelegd. Als klap 

op de vuurpijl wordt een ongeveer 300 meter lange, ultramoderne, betonnen pier aangelegd, goed 

voor 3 olietankers. In een mum van tijd verhuizen alle installaties naar wat bekend zal staan als de 

Petroleumhaven Zuid. De mensen noemden het de Protteknie, naar ‘pyrotechnie’ of ‘vuurtechnieken’. 

Het ganse project kost de stad 3 119 093,13 Belgische frank (in 1905).
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  Brand van de petroleumtanks van American Petroleum Cie op de d’Herbouvillekaai op 26 augustus 1904. 

 Genietroepen worden ingezet om de brand mee te bestrijden. - stadsarchief Antwerpen

  

Weer een jaar later is alles heropgebouwd, maar het einde van de problemen is nog niet in zicht. 

Uit 1905 dateren namelijk ook de eerste klachten over lekkende leidingen. De mate van vervuiling 

van de polderbodem blijkt uit het besluit in 1908 om geen koeien van veehouders uit de omgeving 

meer op de veemarkt toe te laten.

Ondanks alles blijft Petrol Zuid floreren. Op veilige afstand van de opslagtanks wordt op korte tijd 

het spoorwegemplacement Kiel/Hoboken aangelegd. Zowat alle olie-installaties zijn ondertussen 

verhuisd naar de Petrol, die dan ook het hoogste rendement verzekert. De stad breidt het gebied in 

1914 voor de eerste keer uit. Noodgedwongen vallen de werken op 3 augustus stil. Aan het begin 

van de eerste wereldoorlog beveelt het Brits-Belgische leger de olievaten in brand te steken en de 

installaties te vernietigen. Toch vindt Admiraal Von Schröder nog een heel deel intact wanneer 

Antwerpen op 10 oktober in Duitse handen valt.
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 Brand van de Schelde door petroleum,  8 oktober  1914 – stadsarchief Antwerpen

Twee branden en talloze bombardementen richten tijdens de oorlog enorme schade aan. Tot 

overmaat van ramp barst in 1917 de Russische revolutie los, waardoor vele handelsbetrekkingen 

met Rusland en Oost-Europa verloren gaan.

Het einde van de glorietijd

Na de oorlog wordt Petrol Zuid op slechts één jaar tijd volledig opnieuw  gebouwd. Het gebied wordt 

voor de 2de keer uitgebreid, al wordt daarmee het dringende plaatsgebrek niet minder nijpend. 

Eind jaren ’20 bedraagt de petroleuminvoer op Petrol Zuid al zo ’n 815 500 ton per jaar. Enkele 

moderniseringen verhogen het debiet van de pijpleidingen, maar ook dat zal niet volstaan. Er gaan 

stemmen op om de petroleuminstallaties te verplaatsen naar de zonet zwaar uitgebreide, noordelijke 

havengronden, waar nu ook de aanleg  van het Hansadok en het Leopolddok is voltooid.

In 1930 lijkt het pleit definitief beslecht. Grote zeeschepen kunnen dan enkel nog in de noordelijke 

haven terecht. Verder laat een dijkbreuk Petroleum Zuid volledig onderlopen met heel wat schade 

tot gevolg. De Protteknie heeft zijn beste tijd gehad. Op het Noord, aan het zopas gegraven 4de 
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Havendok, opent British Lianosoff White Oil Cie een raffinaderij. Alle industriële initiatieven van na 

1934 richten zich al op de noordelijke haven. Zelfs een derde en laatste uitbreiding van de Petrol in 

dat jaar kan het tij niet meer doen keren.

De poldergrond in en rond de Petrol is zeer ernstig en in zeer hoge mate vervuild. Om de natuur-

schade ietwat in te dijken, worden in de 2de helft van de jaren ’30 de ondergrondse pijpleidingen 

vervangen door bovengrondse. Buurtbewoners scheppen dan al geruime tijd olie uit de Leigracht, 

de voornaamste waterloop in het gebied, en bewaren die in waterputten voor verkoop. Antwerpen 

neemt daar, na een tijdje, gretig aan deel. De stad schept in deze periode alleen al 3 miljoen liter 

ruwe olie af. Dat zijn ongeveer 20 000 vaten. Ook tijdens de tweede wereldoorlog gaan deze praktijken 

onverminderd door. De goede lezer begrijpt dat het hier niet om een sanering gaat. Petrol wordt 

militair domein en dat zal zo blijven tot in 1949. 

Net vóór het einde van de oorlog krijgt Antwerpen, zoals zoveel steden, een hele reeks V-bommen te 

verduren. Ook Petrol deelt in de klappen. Er worden wat wegen en een groot deel van de installaties 

vernield. Bij de aanvallen komen in totaal 22 mensen om. Er zijn tientallen gewonden.

  Luchtfoto van de petroleuminstallatie zuid. Links de Schelde met het Galgenweel op de achtergrond 

 1937 – stadsarchief Antwerpen
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De oude feniks

In het kader van het Marshallplan breidt de stad de noordelijke haven opnieuw stevig uit. In 1951 

wordt het (huidige) Marshalldok voor verkeer opengesteld. Antwerpen maakt nog eens 300 hectare 

havengrond vrij, uitsluitend bestemd voor de petrochemische nijverheid. Petroleum Zuid verliest 

snel aan belang. Door de constante verzanding van de zuidelijke rivierbocht is onophoudelijk 

baggeren noodzakelijk en dat kost handenvol geld, net als het onderhoud van de leidingen. Enkele 

bedrijven, waaronder Esso en Atlas, verhuizen zonder aarzelen.

Twee jaar later verwerkt Petrol Zuid nog maar 10% van de totale invoer van petroleum in de 

Antwerpse haven. Een zware overstroming door een stormvloed zet het gebied voor een 2de keer 

compleet onder water. En ja, zelfs al bouwt men begin jaren ’60 nog een nieuwe aanlegsteiger voor 

lichters, de toekomst heeft duidelijk een heel andere invulling voor Petrol in petto.

Nochtans komt de grote overstap naar de noordelijke havengronden er uiteindelijk pas in 1968, 

als ondermeer Albatros verhuist. De daaropvolgende energiecrisis zet een leegloop in gang die zal 

duren tot aan de millenniumwissel. In 1995 wordt op het Gewestplan het aangrenzende Polderbos 

voor het eerst ingekleurd als beschermd natuurgebied. Het zwaar vervuilde Petroleum Zuid, 

uitgezonderd een smalle strook bij het water, staat aangeduid als parkgrond. Er blijven op dat 

moment nog vier bedrijven over. Zowat alle fabrieksgebouwen en installaties die in onbruik zijn 

geraakt, worden gesloopt. 
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Het gouden ei

In 2001 bundelen de Buurt Ontwikkelings Maatschappij, de Erfgoedcel en Amsab hun krachten op 

zoek naar een nieuwe visie op de bestemming van Petroleum Zuid. De Vlaamse overheid en Urban 

II blazen het project financieel leven in. Twee kunstige vertoningen zetten de verhalen van buurt-

bewoners in de kijker: “Woeste Gronden” (naar T.S. Elliot) in 2002 en “Lijn 13 – Protteknie Petrol 

Zuid” het jaar daarop. De stad besluit zich in 2007 voor te bereiden op de effectieve sanering van het 

gebied en de herontwikkeling tot een hoogwaardig bedrijventerrein.

Per concessie kunnen de overblijvende bedrijven hun activiteiten voortzetten tot 2035. Er werken 

vandaag nog zo’n 200 mensen op Petroleum Zuid. Wat ooit een roemrijke, toonaangevende 

petroleumhaven was, staat nu aan de vooravond van een spectaculaire transformatie. Nu al verbindt 

de splinternieuwe Herenpolderbrug Petrol met de Emiel Vloorsstraat. De oude Krugerbrug wordt 

mogelijk nog omgebouwd tot fiets- en wandelbrug. Maar er staat zoveel meer op het programma. 

Weldra herontwaakt onze feniks hier in een volkomen nieuwe outfit!
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De verrijzenis van de feniks

Voor de sanering en ontwikkeling van het gebied slaan Antwerpen en Vlaanderen nu de handen in 

elkaar. NV GO IPZ werd speciaal voor dat doel opgericht. IPZ staat voor Investeringszone Petroleum 

Zuid. Al gauw is namelijk gebleken dat, mits enige inspanning, de site kan worden omgetoverd tot 

een uitzonderlijk interessante zone voor vooruitstrevende ondernemers en bedrijven. Bovendien 

leent de oude Petrol zich ertoe te streven naar bedrijfsactiviteiten die de omgeving én het milieu 

in verrassend hoge mate ten goede komen. Petroleum Zuid, dat zo lang geteisterd werd door de 

zwaar vervuilende petroleumnijverheid, zal binnen afzienbare tijd het Vlaamse toonbeeld worden 

van hoogtechnologische eco-effectiviteit en duurzame innovatie. Om die reden krijgt Petrol ook een 

nieuwe, internationaal en ecologische naam: Blue Gate Antwerp.

De grote troeven van het Blue Gate project zijn talrijk. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat duur-

zaamheid, slimme logistieke diensten en makkelijke bereikbaarheid uitermate in trek zijn bij de 

industriële investeerders van vandaag. Blue Gate Antwerp heeft dat allemaal te bieden, maar er is 

nog veel meer. Nergens in Vlaanderen zijn er bedrijventerreinen te vinden van een dergelijke omvang 

die zo dicht bij een stad liggen en tegelijk eenvoudige en duurzame af- en aanvoer van grondstoffen 

en producten toelaten. Door zijn strategische ligging zal Blue Gate Antwerp zich razendsnel kunnen 

ontpoppen tot een zeer gegeerde nijverheidszone, zonder echter bijkomende belasting van het 

milieu en het wegennet te veroorzaken. Transportprognoses wijzen op een drastisch groeiend 

belang van binnenscheepvaart en ook daarin biedt Blue Gate Antwerp een onovertroffen potentieel.
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Een blauwe, glanzende feniks

Het woordje ‘blue’ in Blue Gate Antwerp staat voor wat in het Nederlands ‘groene industrie’ wordt 

genoemd. En dat het Blue Gate project vooral daarin wil uitblinken, blijkt uit de toekomstige, 

economische invulling van de zone en uit de ecologische klemtonen die het plan inhoudt. 

Binnen Blue Gate Antwerp zal worden gestreefd naar een minimale afvalproductie en het gebruik 

van uitsluitend hernieuwbare energie. De stad Antwerpen zal zorgen voor de aanleg van een laad- 

en loszone aan de Scheldeboord, met inbegrip van een magazijn voor stadsregionale distributie. 

Alles bij elkaar zo’n 13 hectare groot. Als zodanig zal Blue Gate Antwerp een logistieke cluster 

vormen die met zijn focus op slimme logistiek een eigen positie inneemt in verhouding tot de 

Antwerpse haven. Door de nabijheid van een grootstedelijk afzetgebied kunnen transportbewegingen 

tot een minimum worden herleid, waardoor CO2-reductie en verminderde verkeersbelasting worden 

gegarandeerd. Ook de focus op binnenvaart zal tot een CO2-reductie leiden.

Ook de ruimtelijke planning en de fysieke invulling van de Blue Gate zone zijn in vele opzichten 

uniek in Vlaanderen. Met het aanbod van basiskavels van 1 tot 4 hectare speelt het project in op 

de hoge flexibiliteit, waar bedrijven tegenwoordig naarstig naar op zoek zijn. Zulke kavels laten 

immers de innige verbondenheid van productieruimtes met ruime kantoorgebouwen toe. Het geeft 

bedrijven de mogelijkheid hun productie en engineering rimpelloos op elkaar af te stemmen. Blue 

Gate Antwerp profileert zich ook als de ideale locatie voor Onderzoek en Ontwikkeling, of ‘O&O’.
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Bedrijven die zich in Blue Gate Antwerp komen vestigen, kunnen rekenen op een bijzonder aangename, 

groene werkomgeving. Een zeer ruime groenzone van 14,5 hectare zorgt voor een natuurrijke 

omkadering van de bedrijfsinfrastructuur. Ook het nabijgelegen Polderbos maakt elke ontsnapping 

aan de werkstress tot een ware heerlijkheid. Het watergebruik in de zone zal bovendien verlopen via 

gesloten kringlopen, voorzien van eigen zuiveringsinstallaties. Dit geeft milieubewust watergebruik 

een aanzienlijke stimulans. Sociale projecten zullen instaan voor het onderhoud van de groenzone. 

Een laadinstallatie voor elektrische (vracht)wagens komt ecologisch verantwoord goederen- en 

personentransport binnen en buiten de zone tegemoet. Ten slotte zullen ook nieuw opgetrokken 

gebouwen door het gebruik van innovatieve componenten en materialen aanleunen bij het doorge-

dreven ecologische karakter van Blue Gate Antwerp. Al deze aspecten samen maken het gebied tot één 

van de meest ambitieuze en futuristische, industriële projecten die ons land ooit kende. 
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De wedstrijd

Bereid uw bezoek voor.

Vóór u gaat stappen op Petrol Zuid geven we graag nog enkele belangrijke zaken mee. Het wandel-

traject dat in dit boekje staat beschreven, leidt u door een gebied dat ongeveer een eeuw lang ten 

dienste heeft gestaan van de ‘zware industrie’: de opslag en verwerking van petroleumproducten. 

Bodemonderzoek duidde al op de aanwezigheid van een zogenaamde ‘drijflaag’, een laag zwaar 

vervuilde aarde die op een ondoordringbare kleilaag in de ondergrond ligt. Een aantal bouwsels op 

uw weg en delen van de infrastructuur zijn om en bij de 100 jaar oud en sommige ervan staan al een 

halve eeuw te verkommeren. U betreedt hier een potentieel gevaarlijk en soms erg drassig terrein, 

wees dus toch enigszins voorzichtiger dan anders.

Wij dringen er ook graag op aan dat u het beschreven traject strikt volgt. Kijk altijd goed uit. Blijf 

op een veilige afstand van treinsporen en installaties, tenzij de trajectbeschrijving uitdrukkelijk een 

uitzondering vermeldt. Wees ook voorzichtig op de openbare weg, vooral bij het oversteken. Wandel 

op de D’Herbouvillekaai op het fietspad. Ten slotte verzoeken we u alles wat u op uw wandeling 

tegenkomt achter te laten zoals u het vond. Met onze welgemeende dank!

Hou er ook rekening mee dat u in  deze omgeving geen horeca noch sanitaire voorzieningen tegenkomt.

 

Hop naar de start!
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We starten onze wandeling op het ‘Bickxplein’, een zijstraat van de D’Herbouvillekaai, recht 

tegenover de ingangspoort naar Club Petrol op nummer 25. Neem meteen ook even de tijd om de 

beelden van de fotovraag op bladzijde 46  aandachtig te bestuderen. We wensen u alvast heel veel 

plezier en succes!

Vraag 1 U kan uw auto, mocht u daarmee gekomen zijn, niet achterlaten op de parking aan de dienst 
‘Stadsontwikkeling Wegen’. Deze plaatsen zijn immers voorbehouden. Voor wie worden deze 
parkeerplaatsen volgens de aangebrachte borden voorbehouden?

Steek de straat (voorzichtig!) over en wandel, als de poort open is, even binnen op het terrein waar 

Club Petrol zich voorlopig nog bevindt. In de verre hoek van het terrein merkt u een rijzige, robuuste 

en erg blauwe betonblok.

Vraag 2 Wat is de functie van het blauwe gebouw in de uithoek van het terrein?

Volg de D’Herbouvillekaai in zuidwestelijke richting. Op nummer 36 vindt u een alleraardigst 

gebouwtje dat velen zullen kennen als het clubhuis van Scheld’Apen vzw. Wandel het terrein op 

en neem even de tijd om zeker ook de boomhut, het lemen huisje achteraan en het knap geconstrueerde 

voetbalstadion te bewonderen. Het centrale gebouw, dat in de jaren ’20 werd opgetrokken, deed 

oorspronkelijk dienst als kantine voor het spoorwegpersoneel. 40 jaar later nam de stad het 

gebouw over, al bleef de functie ervan behouden. Leegstand trof het pand sinds het begin van de 

jaren ’90, waarop Scheld’Apen in 1997 de noodzaak zag om zich over het gebruik en onderhoud 

ervan te ontfermen, zoals u kan zien, met veel succes.
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Op het dak van het huis siert een bankje. Valentine Kempynck bouwt deze decoraties op nokken van 

daken. Ze geven een plek aan overleden familieleden of vrienden om bijvoorbeeld uit te rusten of 

gewoon dichtbij te zijn. Het bankje wordt op vraag van de bewoners gemaakt met twee bakstenen 

van het huis. Het zou een oude traditie zijn uit  West-Vlaanderen, Wallonië, Noord-Frankrijk. Ze wer-

den voor de overleden boer van een boerenerf gebouwd.  Ondertussen staan er 10-tallen bankjes in 

Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk.

Vraag 3 Welke decoratie vindt u nog op het dak van de Scheld’Apen ?

Loop langs de boomhut door onder het bord ‘Toneellelel’ en volg het pad naar de hangars aan de 

Mazoutweg. Een aantal verenigingen, zoals de Scheld’Apen, gebruiken deze spoorweghangar nog 

altijd als atelierruimte.

Tegenover de hangars ligt een nogal verwilderd grasveld, een deel van het spoorwegemplacement 

Kiel/Hoboken, aangelegd in 1909. In de verte ziet u een schoorsteen die tegen enkele hoge struiken 

en boompjes aanleunt. De schouw is één van de ontelbare schouwen die op Petrol Zuid werden 

opgetrokken en waarvan er nu nog maar een paar overeind staan. De meeste werden gebruikt voor 

de behandeling van metaal.

Loop langs de hangars  terug naar de D’Herbouvillekaai.
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Vraag 4 Van welke organisatie werden in 2001 alle waardevolle materialen, gereedschappen en 
machines gestolen ?

Op de D’Herbouvillekaai gaat u naar links. Onderweg passeert u het ‘doortrekkersterrein voor 

woonwagenbewoners’. Dit is het allereerste volledig ingerichte doortrekkersterrein van Vlaanderen. 

Het werd in 2006 in gebruik genomen en is bedoeld voor het tijdelijke verblijf van verkeerswaardige 

woonwagens. Het kwam in de plaats van een eerdere pleisterplaats aan de Mazoutweg. Intussen 

zijn  er gelijkaardige terreinen ingericht in Kortrijk en Gent.

Loop verder tot aan een gebouw dat momenteel gebruikt wordt door de stadsdienst ‘Onderhoud 

Stedelijk Onderwijs’. Op de voorgevel tellen we 10 keer hetzelfde patroon, gevormd door witte en 

donkere bakstenen: een liggende ruit in een rechthoek. We nummeren de geometrische figuren van 

1 tot en met 10, gaande van links naar rechts. Ze lijken allemaal identiek, maar is dat wel werkelijk zo?

Vraag 5 Welk(e) van de 10 figuren is (zijn) niet helemaal dezelfde als de andere?

Loop het opslagterrein voor containers op, aan de overzijde van de straat (tussen het bordje “300 

m-→” en de bordjes “Afdak 6” en “LVT”). Vandaag staat Antwerpen wereldwijd bekend als één van 

de belangrijkste havens voor containers in Europa. Driekwart van alle conventionele stukgoederen 

komt de haven per container binnen. Sinds de ingebruikname van de terminal aan het Deurganckdok 

in 2005 is de invoer verdubbeld. Vandaag voert Antwerpen jaarlijks zo’n 14,3 miljoen 20-voets-

containers in en tekent daarmee het voorbije decennium de snelste groei voor containerbehandeling 

in Noordwest-Europa op.
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Beklim vervolgens de dijk en neem de tijd om het uitzicht te bewonderen. Bekijk ook de wat vreemd 

uitziende oever. Vroeger was de ruimte tussen de kaaimuur en de oever opgevuld met zand. Door 

het steeds veranderende drukverschil tussen het Scheldewater, dat aan het tij onderhevig is, en het 

veel constantere grondwater is de muur een meter opgeschoven. Er werd dan ook beslist de dijk 

deels weer af te graven en gaten te slaan in de kaaimuur. Wat u hier ziet, is daarvan het resultaat.

Vervolg uw weg zuidwestwaarts, in de richting van enkele olietanks en een hoge schoorsteen in de 

verte. U passeert een eerste, groen hek waaraan een wit, betonnen verkeersblok ligt. Blijf vanaf 

dit punt op het verhoogde stuk grond tussen het opslagterrein en het water. Vanaf midden juni tot 

eind oktober kan u hier de vele wilde rozenstruiken in volle bloei bewonderen. Ook de talrijk aanwezige 

braamstruiken zullen u opvallen.

 Zoals u wellicht weet, zijn alle hangars aan de waterkant genummerd. We zouden u kunnen vragen 

welk nummer bij deze hangar hoort. We zoeken echter iets anders.

Vraag 6 Waar moet u zich aanmelden bij afwezigheid? Welke stadsdienst is dat?

Loop door tot en voorbij het tweede groene hek en wandel de dijk opnieuw af, bij voorkeur in de 

minst natte richting. Volg de kasseiweg tussen het opslagterrein en de ‘roofing en golfplaten galerij’ 

van ATAB naar de D’Herbouvillekaai. Sla rechtsaf en wandel voorbij het nog steeds erg modern 

ogende, 40 jaar oude fabrieksgebouw, op huisnummer 80.
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Het Antwerps Teer en Asphaltbedrijf N.V. (ATAB) vestigde zich precies 100 jaar geleden in Antwer-

pen. William Wilford begon zijn loopbaan bij ATAB in 1965. Hij startte onderaan de ladder als 

dakdekker, werkte zich op en schopte het uiteindelijk tot bedrijfsleider. Heden is het bedrijf de 

hoofdzetel van een Canadese groep, IKO en heeft meer dan 30 fabrieken over de hele wereld. Het 

bedrijf stelt de helft van al het personeel op Petrol Zuid tewerk. William werkt niet meer voor ATAB 

, maar toch blijft de familie Wilford actief op dit terrein, dankzij de firma’s Concordimo en Helimo.

Vraag 7 Met welk voertuig kan u hier een recreatief tochtje maken?

Blijf de D’Herbouvillekaai volgen. Aan uw rechterkant staan vier indrukwekkende, grijze olie-

opslagtanks van AVIA. 

Vraag 8 Hoeveel liter ‘Gasoil’ kan er maximaal in deze 4 tanks samen worden opgeslagen?

Loop door tot u de zijstraat Oud Veer hebt bereikt. Laat u vertederen door de charmante, witte 

fabriekswoning aan uw linkerkant. Ze werd in 1966 opgetrokken en kende later enkele uitbreidingen.

Al van bij het begin is het hele domein van Petroleum Zuid opgedeeld in 16 genummerde lappen 

grond of ‘loten’ van verschillende grootte. Deze loten werden verhuurd aan de bedrijven die zich in 

het gebied kwamen vestigen. AVIA neemt er daar 2 van in beslag.

Vraag 9 Welke nummers hebben de 2 loten die de installaties en gebouwen van AVIA (vroeger SHELL) 
innemen? 
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Sla nu Oude Veer in. Verderop, aan het water, merkt u al enkele luchtleidingen op. De allereerste 

van deze leidingen werden in de jaren ’30 van de vorige eeuw aangelegd, ter vervanging van de 

oude, lekkende leidingen onder de grond. Nochtans zijn de oude leidingen nog altijd aanwezig. 

Vraag 10 Waar precies vindt u hier de 100 jaar oude leidingen van Shell?

Wandel verder in de richting van het water, tot aan de waterkeringsmuur. Blijf aan deze kant van 

de waterkering. Daarachter ligt industrieterrein en dat is verboden zone. Wandel verder zuidwest-

waarts over de Petroleumkaai in de richting van de 108 jaar oude, betonnen pier.

Vraag 11 Wat moet u bij hebben als u op de pier wil lopen?

Sla linksaf, de Naftaweg in, en volg de buizenbundel. Van hieruit is het uitzicht op de 24 kolossale 

opslagtanks van Q8 erg indrukwekkend. We gaan er zo meteen een kijkje nemen. Loop door tot aan 

het gebouwtje dat de petroleumhaven van elektriciteit voorziet en sla rechts in. U bevindt zich nu 

op de Benzineweg. Loop in de richting van de tanks en laat u betoveren door het weelderige groen. 

Over de zogenaamde ‘tank farm’ willen we maar één ding weten.

Vraag 12 Wanneer precies nam Q8 de 24 olietanks voor het eerst in gebruik?

U treft hier 2 petroleumfabrieken vlak naast mekaar aan, die van Q8 en die van BP helemaal achter-

aan. Ooit bevond zich achter het terrein van BP nog een grote oliebuur, Albatros, maar daarvan is 

vandaag niks meer terug te vinden. Albatros verhuisde in 1968 naar de noordelijke haven.
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Net als BP houdt Q8 zich hier nog uitsluitend bezig met ‘blending’. Vroeger bestond smeerolie voor 

90% uit basispetroleum of ‘ruwe’ olie. Nu is dat nog maar 50%. De andere helft bestaat uit chemische 

supplementen die de olie stroperiger maken. Voor de blending is stoom nodig om het goedje op te 

warmen. Daarvoor wordt elke blending farm voorzien van een stokerij. U ziet daar een voorbeeld van 

op het lager gelegen gedeelte aan uw linkerkant. Deze stokerij van Q8 was tot in 2009 nog in gebruik. 

Vandaag heeft Q8, net als BP, een nieuwe stokerij binnenin hun fabrieksgebouw. U kan daarvan een 

glimp opvangen als u een blik werpt door de eerste poort die u tegenkomt na de 24 olietanks.

Eén van de arbeiders bij Q8 is van Waalse afkomst en werkt er al meer dan 25 jaar. Hij behoort tot 

het team van vorkliftchauffeurs. Omdat het zo goed als onmogelijk is om met een vorklift op kasseien 

te rijden, kreeg deze meneer een betonnen pad dat officieus naar hem werd genoemd.

Vraag 13 Wat is de naam van de arbeider in kwestie?

Merk onderweg ook op dat Q8 begonnen is met een sanering van de bodem. Het bedrijf heeft hier 

een deel van haar fabrieksterrein helemaal vrijgemaakt en tot enkele meters afgegraven. 

Ondertussen hebt u de woning van BP op nummer 11 bereikt. Dit gebouw dateert van 1938. Volg 

de Benzineweg naar rechts. In dit gangetje hebt u goed zicht op 3 soorten tanks: geklonken tanks 

waarvan de klinknagels of ‘rivetten’ goed te zien zijn, gelaste tanks met een glad oppervlak en 

geïsoleerde tanks met golfplaten aan de buitenkant. In die geribbelde tanks wordt de olie opgewarmd 

en met de additieven vermengd, zo’n 10 000 à 20 000 liter per keer. De geklonken tanks zijn de 

oudste, aangelegd vanaf 1939. Zowel bij BP/Castrol als bij Q8 wordt het blendingsproces op gang 

gehouden door slechts een 20-tal arbeiders.
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Aan het einde van de Benzineweg, aan de Petroleumkaai, kan u even de dijk op wandelen en genieten 

van het zicht op Burcht en diens kerk, de drijvende pontonterminal van BP/Castrol en de totaal 

vervallen, houten aanlegsteiger voor lichters uit 1962. Vervolg uw weg in noordoostelijke richting.

Vraag 14 Waarvoor worden hier zogenaamde ‘lekpotten’ gebruikt?

Het fabrieksgebouw van Q8 is een absolute bezienswaardigheid. Delen van deze constructie zijn 

105 jaar oud. Het betreft hier een zelfdragende metaalstructuur die werd ingevuld met baksteen-

metselwerk. Door uitzetting en inkrimping van het metaal kreeg de constructie al heel wat spanning 

te verduren. De gevolgen daarvan zijn goed te zien. Op verschillende plaatsen hebben de geklonken 

verbindingen het begeven.  Dat het hier om erg oude gebouwen gaat, is ook aan iets anders te zien.

Vraag 15 Wie gebruikte deze halls vóór Q8 er haar intrek nam?

Loop door tot u de Naftaweg hebt bereikt en sla opnieuw deze straat (rechts) in. Wanneer we 

de buizeninstallatie wat aandachtiger bekijken, merken we dat sommige metalen pilaren aan de 

straatkant genummerd zijn. Echter, naast enkele onregelmatigheden in de nummering zal u zien 

dat een aantal nummers ontbreken. Vraag 21 leidt u spelenderwijs naar de Lakweg.

Vraag 16 Welke even nummers van de metalen pilaren tussen de Petroleumkaai en de Lakweg zijn 
niet meer leesbaar? Het betreft de zwarte nummers van 1 tot 64 op de 4de sport van de 
pilaren.
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De Lakweg vormt de grens tussen het deel van Petroleum Zuid waarin de behandeling van 

petroleum producten tot in 2035 wordt voortgezet en het deel dat vandaag aankijkt tegen een 

grondige sanering en transformatie tot een groene ‘corridor’ die het Polderbos met de Antwerpse 

ring zal verbinden én een hoogwaardig en ecologisch verantwoord bedrijventerrein. Alles aan uw 

rechterkant, inclusief de totaal vervallen dienstwoningen van ‘International Oil’, zal weldra 

verdwijnen. De bodem zal worden afgegraven, gedeeltelijk afgevoerd  en gedeeltelijk ter plaatse 

gezuiverd. De huidige plannen voorzien tegelijkertijd een ophoging van het terrein van enkele 

meters. Er komt een recreatiefietspad dat voor een aangename verbinding moet zorgen tussen de 

Hobokense Polder en de stad.

Volg de Lakweg. Aan uw linkerkant staan de witte, rijzige opslagtanks van AVIA. Om de bovenkant 

ervan te bereiken, werden de tanks aan de buitenkant van trappen voorzien. Eén trap ziet er echter 

helemaal anders uit. Hij zou tijdens de oorlog zijn opgetrokken om ongezien boven te geraken.

Vraag 17 Uit welke materialen bestaat deze trap ?

De historische vervuiling van Petroleum Zuid laat zich op deze weg het duidelijkst merken. Olieresten 

drijven in alle regenplassen en in de betonnen bakken onder de torens die deel uitmaken van de 

buizeninstallatie. Hoewel de opslagtanks van AVIA nog maar net een opfrisbeurt hebben gehad, 

valt het moeilijk te ontkennen dat er heel wat minder aandacht werd besteed aan het onderhoud 

van de luchtleidingen. Alles wat u hier aan uitrusting tegenkomt, is ten prooi gevallen aan roest 

en erosie.
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Vraag 18 Waaraan moet u 13 keer draaien om dit helemaal open of dicht te krijgen?

Loop tot het einde van de Lakweg en sla linksaf. U bevindt zich nu op de Olieweg. Links passeert u 

de Leigracht, de stille getuige bij uitstek van wat een eeuw petroleumindustrie aan bodemveront-

reiniging heeft teweeggebracht. Op het einde van de Olieweg slaat u rechtsaf en daarna volgt u 

opnieuw de D’Herbouvillekaai, richting vertrekpunt. Aan uw rechterkant ziet u nog gebouwen van 

ATAB (fabriek en verzending). Loop door tot aan de ingang en de parking van deze site. 

Vraag 19 Hier ziet u dat ATAB ook op een heel ander domein actief is dan dakdichting, isolatie en 
andere bouwproducten. Op welk domein dan wel?

U heeft het einde van het wedstrijdtraject bereikt. U begeeft zich naar de vertrekplaats door de 

D’Herbouvillekaai rechts in te slaan. Maak er nog een aangename dag van. Tot ziens!
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Fotovraag

Industriële installaties in verval hebben soms ook iets esthetisch. Op uw tocht door Petrol komt u 

dan ook af en toe wat moois tegen. We lieten onze camera 8 keer een beeldje schieten. De haviksogen 

onder u zullen geen enkele moeite hebben om de onderweg gemaakte foto’s te herkennen en in 

de juiste volgorde te zetten. Opgelet, mocht u het getoonde op een foto meer dan eens op uw weg 

tegenkomen, dan telt enkel de eerste keer.

Schiftingsvraag 1

Op 1 oktober 2011 leggen we het volledige traject van deze wandelzoektocht te voet af, zonder ergens 

te pauzeren. We beloven er een ferme tred op na te houden. Hoe lang zullen we erover doen?

Schiftingsvraag 2

Hoeveel juiste antwoorden (op de 19 vragen én de fotovraag) zullen we op 1 oktober 2011 hebben 

ontvangen?

A

E

D

H

C

G

B

F
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Antwoordformulier

De Feniks van de Industrie - Expeditie Blue Gate Antwerp 

Voornaam. ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Familienaam ........................................................................................................................................................................................................................................................

Straat .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Huisnummer .......................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ..........................................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd (jaar) ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mailadres ............................................................................................................................................................................................................................................................

Datum ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening ....................................................................................................................................................................................................................................................
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Vraag 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 2 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 3 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 4 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 5 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Vraag 6 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 7 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 8 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 9 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 10 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 11 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 12 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 13 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 14 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 15 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 16 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 17 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 18 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 19 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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De fotovraag:  

(Schrijf de letters van de foto’s in de juiste volgorde.)

Schiftingsvraag 1:  _______ uur  _______ minuten _______ seconden

Schiftingsvraag 2: ____________________________________________________________

     

U kan dit antwoordformulier tot 1 oktober 2011 mailen naar stadinverandering@stad.antwerpen.be 

of opsturen naar Programma voor Stad in Verandering, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Elke deelnemer kan slechts één antwoordformulier indienen. De antwoorden moeten eigenhandig 
geschreven zijn en het formulier moet voorzien zijn van de handtekening van de deelnemer. Wie 
zich niet aan deze regels houdt, wordt gediskwalificeerd. Over de wedstrijd wordt in geen geval 
gecommuniceerd.

De antwoorden op de vragen kan u vanaf 3 oktober terugvinden op www.antwerpen.be en op de 

facebookpagina van “programma voor stad in verandering”. 

Het wedstrijdtraject
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Colofon

Tekst en foto’s: Mario Janssens

Vormgeving: Peggy Wouters - stad Antwerpen -

Marketing en communicatie  - Creatie - C 70606

Wettelijk depotnummer: D/2011/0306/75

Verantwoordelijk uitgever: Tom Meeuws, 

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Met medewerking van stadsarchief Antwerpen

Met medewerking van www.ecomobielshop.be

Ontdek de ARGUS wandelzoektochten!
Kruip in de huid van Sherlock Holmes en spot 
de stad met groene argusogen.
Van 1 mei tot 31 augustus 2011: 
nieuwe editie in Mechelen!
ARGUS heeft voor u een mooie luswandeling 
om de Grote Markt in petto.
Meer informatie:
ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera
Eiermarkt 8, 2000 Antwerpen, 
03 202 90 70, www.argusmilieu.be 
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www.antwerpen.be

03 22 11 333

Ontdek ook de ARGUS-
wandelzoektochten! 

Kruip in de huid van 
Sherlock Holmes en spot 
de stad met groene 
argusogen. 
Van 1 mei tot 31 
augustus 2010: nieuwe 
editie in Mechelen! 

Meer informatie: ARGUS, het 
milieupunt van KBC en Cera, 
Eiermarkt 8 
2000 Antwerpen 
03 202 90 70 
www.argusmilieu.be


